
 

 
 

 

Osloskolen 

 

 

Nydalen vgs 

Referat driftsstyremøte 16.3.2021 

Tilstede: Stein Øberg, Brit Teien, Ståle Nordli, Caroline Johansen, Grethe Rostad, Nora Bjerke, 

Linn-Siri Jensen, Sigrid Kjøita 

Sak 21/2021 Kommentar til innkalling og/eller referat 

Referat må sendes ut sammen med innkallingen. Referatet må være noe fyldigere enn tidligere- 

spesielt i viktige saker. Innkallinger legges også på hjemmesiden. Referat fra 15.02.21 er 

godkjent.   

 

Sak 22/2021 Fullestendighetserklæring 

Fullstendighetserklæringen er sendt ut til deltakerne i driftsstyret. Rektor gikk gjennom hva 

denne innebærer. Det er ikke noe avvik, og fullstendighetserklæringen ble godkjent av 

driftsstyret. 

 

Sak 23/Årsregnskap 

Rektor informerte om årsregnskapet for 2020 som ble vedlagt innkallingen. Mindreforbruket ble 

noe større enn først antatt, og dette er fordi bl a at vi har fått tilbakebetalt koronautgifter.  Vi 

trenger da ikke iverksette sparepakke 3 dette året.  

Driftsstyret tar saken til orientering.  

 

Sak 24/21 Corona – status 

Nydalen vgs går fra rødt nivå til digital hjemmeskole f o m 17.03.21. Noen elever som har sårbar 

livssituasjon får tilbud fysisk på skolen. Rektor informerte om smittesituasjonen for elever og 

ansatte pr dags dato. Flere elever kommer nå i karantene enn før når bydelsoverlegen driver 

smittesporing. Vi forbereder oss til rødt nivå  etter påske. Det er foreløpig ikke endringer i 

lovverk rundt vurdering mht å sette standpunktkarakterer f eks. Omstillinger generelt tærer på 

både ansatte og elever.   

Driftsstyret tar saken til orientering.   



 

Sak 25/2021 Lederdialogen 

Rektor informerte om lederdialog/styringsdialog som alle rektorene er kalt inn til to til tre 

ganger i året. Der skal skolene presentere status og resultatutvikling for direktøren. Vedlagt 

innkallingen lå tall fra T1 (1. termin). Rektor gjennomgikk det som ble presentert på sist 

dialogmøte. 

Driftsstyret  tar saken til orientering. 

 

Sak 26/2021 Søkertall 2021-2022 

Rektor informerte om søkertallene i Oslo som har kommet. Pr. dags dato er de konfidensielle og av den 
grunn ble de ikke vedlagt. Rektor kommer tilbake til saken. 
 
Driftsstyret tar saken til orientering. 
 
 
Sak 27/2021 Overtidsgodtgjøring 
UDF (Utdanningsforbundet) krever overtidsgodtgjørelse grunnet ekstra arbeid i forbindelse med 
organiseringsendring grunnet pandemien. Rektor redegjorde  kort om hva som er bestemmelser og hva 
som er mulig i en slik sak. Rektor orienterer videre om saken (evt på e-post)  
 
Driftsstyret tar saken til orientering. 
 
 
Sak 28/2021 Regelverk om driftstyrets sammensetning 
Rektor gikk gjennom vedlagte presentasjon og hva vi gjør for å etterfølge regelverket 100 %. Vi har ikke 
vara for de to ansatte, og rektor tar dette opp med fagforeningen. Rektor og leder av driftsstyret 
sjekker også vedtektene og når nye driftsstyremedlemmer skal velges. 
 
Driftsstyret tar saken til orientering. 
 

 

 

 

Møte tidspunkter 

Tirsdag  08.09.2020 

Tirsdag 20.10.2020 



Tirsdag 15.12.2020 

Tirsdag 19.01.2021 

Tirsdag 16.03.2021 

Tirsdag 01.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


